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1. TANTÁRGYLEÍRÁS 
 
Tantárgy neve: 

ALAKÍTÁSTECHNOLÓGIAI 
GYAKORLAT II. 

 

Tantárgy Neptun kódja: MAKFKT276B 
Tárgyfelelős intézet: Miskolci Egyetem, 
Műszaki Anyagtudományi Kar,  
Fémtani, Képlékenyalakítási és 
Nanotechnológiai Intézet 
Tantárgyelem: szakirány (BSc) 

Tárgyfelelős: Szűcs Máté, tudományos segédmunkatárs 
Javasolt félév: 6. félév Előfeltétel: Alakítástechológiai gyakorlat I. 
Óraszám/hét: 4 óra gyakorlat Számonkérés módja: aláírás-gyakorlati jegy 
Kreditpont: 6 Tagozat: BSc nappali 
 
A tantárgy feladata és célja: 
A hallgatók megismerkednek a szakterület üzemeiben alkalmazott időszakos, illetve 
folyamatos technológiai tervezési módszerekkel. Ismeretanyagot szereznek a kovácsolás és 
hengerlés technológiák tervezése során előforduló problémákról. Képesek lesznek 
technológiát tervezni egy-egy gépészeti darabból kiinduló képlékenyalakító technológiára. 
 
A tantárgy tematikus leírása: 
A modellkísérletek és technológia tervezés a képlékenyalakító üzemekben. 
Képlékenyalakítási műveletek modellezése, a hasonlóság feltételei. Modellszámok. 
Technológia tervezése. Kovácsdarab tervezése gépészeti darabból kiindulva. 
Alapanyagválasztás. Technológiai berendezés meghatározása. A gyártott darabok 
méreteinek dinamikus meghatározására alkalmazott mérési elvek. Számítógépes 
adatgyűjtő, adatregisztráló és feldolgozó rendszer. Laboratóriumi kísérleti mérések. 
 
A kurzusra jelentkezés módja: a regisztrációs héten NEPTUN rendszeren keresztül. 
A tantárgy felvételének előfeltétele: Alakítástechológiai gyakorlat I.. 
Oktatási módszer: Előadás vázlatok, gyakorlati segédletek. 
 
Félévközi számonkérés módja, követelmények: 
 
Az aláírás feltételei a félév során: 
Aláírást az a hallgató kap, aki minden gyakorlaton részt vesz, elégséges jegyet ér el az 
évközi ZH dolgozatban (100 pontból 41), valamint elégségesre teljesíti az évközi 
jegyzőkönyveket JK (100 pontból 41) a szorgalmi időszakban. 
A pótlási időszakban lehetőség van a zh és a jegyzőkönyvek pótlására. 
 
A tantárgy lezárásának módja: aláírás + gyakorlati jegy 
A tantárgy gyakorlati jeggyel zárul, aminek az aláírás a feltétele. Az évközi teljesítések és 
a zh alapján az érdemjegy megállapítása az alábbi összefüggés szerint történik.  
 
Értékelés, a félévi érdemjegy számítása:  
Az érdemjegy 25%-a a zárthelyi dolgozatban elért eredményből, a 75%-a a jegyzőkönyvek 
alapján a féléves teljesítményből adódik. 
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A fenti képlet alapján az alábbi érdemjegyek szerezhetők. 0-40 elégtelen (1), 41-55 
elégséges (2), 56-70 közepes (3), 71-85 jó (4), 86-100 jeles (5). 
 
Oktatási segédeszközök  
 
Kötelező irodalom: 

1. Dr. Szabó László: Süllyesztékes kovácsolás – elektronikus jegyzet (http://www.uni-
miskolc.hu/~wwwfemsz) 

2. Dr. Szabó László: Szabadalakító kovácsolás – elektronikus jegyzet 
(http://www.uni-miskolc.hu/~wwwfemsz) 

3. Dr. Gulyás József - Dr. Horváth Ákos - Illés Péter - Dr. Farkas Péter: ACÉLOK 
HENGERLÉSE, Miskolci Egyetem, 2013 

4. Hottinger-Baldwin Measurements: Product descriptions 
 
Ajánlott irodalom:  

1. Dr. Voith Márton: Alakítógépek I. Tankönyvkiadó, Budapest 1967. 
2. Dr. Szabó László: Forgácsolás, hegesztés – elektronikus jegyzet (http://www.uni-

miskolc.hu/~wwwfemsz) 
3. J.G. Lenard: Metal Forming Science and Practice; Elsevier, 2002. 

 



2. TANTÁRGYTEMATIKA 
 

Alakítástechnológiai Gyakorlat II.   
Tantárgytematika (ÜTEMTERV) 

Aktuális tanév tavaszi félév 
 

Anyagmérnök BSc, 6. félév, szakirányos tárgy 
 

 
Hét Előadás vagy mérés 

előkészítés 
Gyakorlat  

1 Munkavédelem, követelményrendszer ismertetése, alapfogalmak 
2 Kovácsolási technológiák tervezése 1. – Feladat kiadás. A kovácsdarab-

tervezés általános szempontjai, alakítástechnológiai számítások 
3 Kovácsolási technológiák tervezése 2. – A süllyesztékes kovácsdarab 

megtervezése, alakítástechnológiai számítások 
4 Kovácsolási technológiák tervezése 3. – A technológiatervezés általános 

alapjai, alakítástechnológiai számítások 
5 Kovácsolási technológiák tervezése 4. – A süllyesztékes kovácsolási 

technológia megtervezése, alakítástechnológiai számítások0 
6 Hengerlési technológia tervezése 1. – Feladat kiadás. A hengerelt darab 

tervezésének általános szempontjai, alakítástechnológiai számítások 
7 Hengerlési technológia tervezése 2. – A hengerelt darab megtervezése, 

alakítástechnológiai számítások 
8 Hengerlési technológia tervezése 3. – A technológiatervezés általános 

alapjai, alakítástechnológiai számítások 
9 Hengerlési technológia tervezése 4. – A hengerlési technológia 

megtervezése, alakítástechnológiai számítások 
10 Forgácsolás, hegesztés, alakítástechnológiai számítások 
11 Zárthelyi dolgozat megírása 
12 Üzemlátogatás (Húzás és hengerlés témakörben) 
13 Üzemlátogatás (Kovácsolás témakörben) 
14 Pótzárthelyi dolgozat megírása, gyakorlat pótlása, feladatbeadás  

 
 
 
 
 



 

3. MINTA ZÁRTHELYI 
 

Alakítástechnológiai gyakorlatok 2. zárthelyi 
Dátum:……………….. 

 
Név:…………………………….. 
Tankör:……………… 
 

1. Vázlat segítségével ismertesse az anyagelosztó üreget és meghatározásának módját.  
2. Vázlat segítségével ismertesse a vállazás műveletét. 
3. Ismertesse a durvalemezek gyártási folyamatát. 
4. Vázlat segítségével ismertesse az alakítási szilárdság változását a hengerrésben. 

 
 

 
A MINTA ZH MEGOLDÁSA  
 
 

Alakítástechnológiai gyakorlatok 2. zárthelyi 
Dátum:……………….. 

 
Név:…………………………….. 
Tankör:……………… 
 

 
1. Vázlat segítségével ismertesse az anyagelosztó üreget és meghatározásának 

módját.  

 
 
Az anyagelosztó üreg magassági méreteit - függetlenül attól, hogy nyitott, vagy zárt 
üregről van szó - egyformán, az előgyártmány számított méretei alapján határozzuk 
meg. Az üreg magassága ott, ahonnan anyagot kell elszorítani: 

 

 

ott pedig ahol anyagot kell felvenni: 

 

 

A nyitott anyagelosztó üreg szélessége: 



 

 

 
 
A zárt anyagelosztó üreg ovál üregezésű. Az üreg szélességét az előgyártmány 
legnagyobb magassága alapján számíthatjuk ki: 

 

 

Az üreg szélessége végig állandó, a mindenkori üregmagasságot az előgyártmány 
magassága alapján kell számolni. Ennek megfelelően az oválüreg sugara a 
következő összefüggés szerint szelvényről-szelvényre változik: 

 

 

Az üreg végének nyitását és a fogónyúlvány üreg méreteit a nyomóüregnél 
ismertetettek szerint kell számolni. 

      25 pont 
2. Vázlat segítségével ismertesse a vállazás műveletét 

A vállazás éles vagy nagyobb mértékű átmenetek kialakításának segédművelete. 
Egyszerű nyújtással ugyanis nem lehet ezt az éles átmenetet biztosítani, mert az 
ütések helye mellett az anyag behúzódik, ráadásul az ütéseket nem is lehet mindig 
ugyanarra a helyre mérni. Így az átmenet lépcsős lenne. Éles, merőleges oldalú 
átmenetek kialakításához az átmenet helyén bemetszést kell végezni. 

Először jelölővassal meg kell jelölni az átmenet helyét. Ezt a műveletet 
nevezzük betörésnek. Ezután a megjelölt helyen a kívánt mélységig bevágunk, ez 
a vállazás vagy nyakalás. A vállazás történhet egy, két és több oldalról. Az 
egyoldali vállazásnál a betörés után elvégzik a vállazást, majd a nyújtás következik. 

 
A két- és többoldali vállazást hasonló módon végzik, a vállazást követő nyújtást a 
kovácsdarab alakja határozza meg. A vállazó szerszámok ("vállazóvasak") alakja 



különböző lehet, és mindig a kovácsdarab vagy az átmenet alakja határozza meg 
használatukat. 

 
25 pont 

3. Ismertesse a durvalemezek gyártási folyamatát 
 
• bramma darabolás a késztermék méret és az izzítókemence 

befogadóképessége függvényében 
• UH vizsgálat a hibás darabok kiszűrése érdekében, 
• a betét hevítése hengerlési hőmérsékletre, 
• a kiadott bramma revétlenítése hengerlés előtt, 
• hengerlés, 
• melegegyengetés és szabályozott lemezhűtés, 
• táblák méretre vágása, 
• normalizáló hőkezelés – a termomechanikus hengerlés kivételével 
• hideg egyengetés, 
• próbázás, kikészítés.  

25 pont 
 

4. Vázlat segítségével ismertesse az alakítási szilárdság változását a 
hengerrésben 
 
Az alakítási szilárdság a hengerrésben folyamatosan változik, merthogy függ az 
alakváltozás mértékétől és sebességétől. 

 
Az alakítási szilárdság legnagyobb értéke a semleges vonalban van és a belépő 
keresztmetszetben a legkisebb. A nyomott ív mentén két jellegzetes szakasz 
különböztethető meg: a csúszási és tapadási tartomány. A csúszási 
tartományban a henger és a darab között relatív csúszás van, a tapadási 
tartományban nincsen. 

25 pont 
 
 
Összesen szerezhető pontszám: 100 melyből 41 pont megszerzése szükséges az aláíráshoz! 



 
 

5. EGYÉB KÖVETELMÉNYEK 
 
A zárthelyi dolgozat írása és a vizsga közben a mobiltelefon használata tilos! 
A tervezési feladatok beadása számítógéppel szerkesztve nyomtatott formában történik. 
A gyakorlatokra a hallgatók számológépet derékszögű és egyenes vonalzót valamint grafit 
és színes ceruzát hozzanak magukkal! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Miskolc, 2017. február 05. 
 
 
 
 
 
 

_________________________ ____________________________ 
 

Dr. Mertinger Valéria     Szűcs Máté 
Intézetigazgató, egyetemi tanár          Tantárgyjegyző,  
     tudományos segédmunkatárs 


